
 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ 

IN 6494 Chůdy WORKER Alty (S1564NSH) 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Než začnete chůdy používat, přečtěte si pozorně následující pokyny 

1. Před každým použitím zkontrolujte stav šroubů a rukojetí. 
2. Výrobek je určen k chůzi. Na výrobku neprovádějte žádné úpravy.  
3. Při chůzi na chůdách používejte ochrannou helmu, chrániče kolen, loktů a zápěstí. Nepoužívejte obuv 

s podpatky nebo kluzkou podrážkou. Nenoste žádná sluchátka ani sluneční brýle. 
4. Nepoužívejte výrobek na silnicích, pěších zónách a nerovném povrchu. 
5. Doporučená maximální hmotnost uživatele je 50kg. 
6. Při chůzi po chodnících dávejte pozor na okolní osoby. 
7. Chůdy nepoužívejte po požití alkoholu či jiných omamných látek. 
8. Výrobek je vhodný k volnočasovým aktivitám. Nepřeceňujte své schopnosti. Vždy uzpůsobte rychlost 

chůze svým schopnostem. Chůdy by neměla používat osoba, která si nevěří nebo nedokáže na chůdách 
udržet dostatečnou rovnováhu. 

9. Seřízení: Pro povolení tyče a nastavení výšky Stiskněte pojistku ve střední části tyče a nastavte 
požadovanou délku chůdy. Ujistěte se, že je tyč řádně zajištěna. Pro nastavení výšky nášlapů je třeba 
z nich vyšroubovat šrouby a poté je opět přišroubovat v požadované pozici. Během nastavení polohy 
nášlapů si dávejte pozor na prsty. 

ÚDRŽBA: 

1. Z bezpečnostních důvodů pravidelně kontrolujte stav šroubů. 
2. K čištění používejte přírodní čisticí prostředky. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky. 
3. Aby nedošlo k poškození laku a korozi výrobku, skladujte jej pouze v dobře větraném a čistém 

prostředí a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. 

 

VAROVÁNÍ! Používejte ochrannou výbavu. 

VAROVÁNÍ! Výrobek není vhodný pro d ěti mladší 36 měsíců. Hrozí riziko spolknutí malých částí. 

 

  



 

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží 
dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané 
zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský 
zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve 
znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem 
není. 

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své 
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého 
podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními 
podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či 
v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke 
zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná 
prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 



Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití  
k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé: 

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím 
sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose 

nesprávnou údržbou 

mechanickým poškozením 

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.) 

neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

neodbornými zásahy 

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, 
neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  

Reklamační řád  

Postup při reklamaci vady zboží  

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, 
resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené 
odborné prohlídce zjistit. 

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace 
fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového 
čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.  

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada 
byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly  
v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto 
případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti  
s neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek 
prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení 
za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně 
funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu 
vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta 
delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li 
prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím 
náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční 
náhradu formou dobropisu.  



 
 
Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce: 

  



 

USER MANUAL – EN 

IN 6494 Alty WORKER Stilts (S1564NSH) 

 

SAFETY INFORMATION 

Please read the instruction carefully before using your stilts. 

1. Check the screws and handles for any defects before you use your stilts. 
2. This product is for walking along gently, please do not modify this product in any way. 
3. You must wear a safety helmet, knee, elbow and wrist guards at all times using this product, do not 

wear high healed shoes or shoes with slipper soles avoid wearing headphones and sunglasses. 
4. Do not use on roads where there is traffic, pedestrians or any uneven surfaces. 
5. The recommended weight limit on this product is 50 kg or less. 
6. Please give due care and attention to Pedestrians and other road users. 
7. Do not use this product if you have been drinking alcohol or have been taking medication. 
8. This product is suitable for fun, do not overestimate your skills .You should adapt the speed to your 

ability, if uncertain do not use this product. 
9. To operate: Press the lock pin in the middle of the stilt and set the desired length. Make sure the stilt is 

securely locked in the desired position. Adjust footpegs to size by unscrewing bolts and secure to 
preferred height. Keep fingers clear when adjusting footpegs. 

 

MAINTENANCE AND CARE: 

1. Check the screw regularly to avoid failure. 
2. This product can be cleaned by natural detergent to wipe off dirt, please avoid using industrial cleaner. 
3. Place in a well ventilated area away from sunlight or dampness to avoid discoloration and rust. 

Warning! Protective equipment should be worn. 

Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard. 

 



 

 

TERMS AND CONDITIONS OF WARRANTY, WARRANTY CLAIMS  

General Conditions of Warranty and Definition of Terms 

All Warranty Conditions stated hereunder determine Warranty Coverage and Warranty Claim Procedure. 
Conditions of Warranty and Warranty Claims are governed by Act No. 40/1964 Coll. Civil Code, Act No. 
513/1991 Coll., Commercial Code, and Act No. 634/1992 Coll., Consumer Protection Act, as amended, also in 
cases that are not specified by these Warranty rules. 

The seller is SEVEN SPORT s.r.o. with its registered office in Borivojova Street 35/878, Prague 13000, 
Company Registration Number: 26847264, registered in the Trade Register at Regional Court in Prague, Section 
C, Insert No. 116888. 

According to valid legal regulations it depends whether the Buyer is the End Customer or not. 

“The Buyer who is the End Costumer” or simply the “End Costumer” is the legal entity that does not conclude 
and execute the Contract in order to run or promote his own trade or business activities. 

“The Buyer who is not the End Customer” is a Businessman that buys Goods or uses services for the purpose of 
using the Goods or services for his own business activities. The Buyer conforms to the General Purchase 
Agreement and business conditions to the extent specified in the Commercial Code. 

These Conditions of Warranty and Warranty Claims are an integral part of every Purchase Agreement made 
between the Seller and the Buyer. All Warranty Conditions are valid and binding, unless otherwise specified in 
the Purchase Agreement, in the Amendment to this Contract or in another written agreement. 

Warranty Conditions 

Warranty Period 

The Seller provides the Buyer a 24 months Warranty for Goods Quality, unless otherwise specified in the 
Certificate of Warranty, Invoice, Bill of Delivery or other documents related to the Goods. The legal warranty 
period provided to the Consumer is not affected. 

By the Warranty for Goods Quality, the Seller guarantees that the delivered Goods shall be, for a certain period 
of time, suitable for regular or contracted use, and that the Goods shall maintain its regular or contracted 
features. 

 

 



The Warranty does not cover defects resulting from: 

User’s fault, i.e. product damage caused by unqualified repair work, improper assembly, insufficient insertion of 
seat post into frame, insufficient tightening of pedals and cranks 

Improper maintenance 

Mechanical damages 

Regular use (e.g. wearing out of rubber and plastic parts, joints etc.) 

Unavoidable event, natural disaster 

Adjustments made by unqualified person 

Improper maintenance, improper placement, damages caused by low or high temperature, water, inappropriate 
pressure, shocks, intentional changes in design or construction etc. 

Warranty Claim Procedure 

The Buyer is obliged to check the Goods delivered by the Seller immediately after taking the responsibility for 
the Goods and its damages, i.e. immediately after its delivery. The Buyer must check the Goods so that he 
discovers all the defects that can be discovered by such check.  

When making a Warranty Claim the Buyer is obliged, on request of the Seller, to prove the purchase and validity 
of the claim by the Invoice or Bill of Delivery that includes the product’s serial number, or eventually by the 
documents without the serial number. If the Buyer does not prove the validity of the Warranty Claim by these 
documents, the Seller has the right to reject the Warranty Claim. 

If the Buyer gives notice of a defect that is not covered by the Warranty (e.g. in the case that the Warranty 
Conditions were not fulfilled or in the case of reporting the defect by mistake etc.), the Seller is eligible to 
require a compensation for all the costs arising from the repair. The cost shall be calculated according to the 
valid price list of services and transport costs. 

If the Seller finds out (by testing) that the product is not damaged, the Warranty Claim is not accepted. The 
Seller reserves the right to claim a compensation for costs arising from the false Warranty Claim. 

In case the Buyer makes a claim about the Goods that is legally covered by the Warranty provided by the Seller, 
the Seller shall fix the reported defects by means of repair or by the exchange of the damaged part or product for 
a new one. Based on the agreement of the Buyer, the Seller has the right to exchange the defected Goods for a 
fully compatible Goods of the same or better technical characteristics. The Seller is entitled to choose the form of 
the Warranty Claim Procedures described in this paragraph. 

The Seller shall settle the Warranty Claim within 30 days after the delivery of the defective Goods, unless a 
longer period has been agreed upon. The day when the repaired or exchanged Goods is handed over to the Buyer 
is considered to be the day of the Warranty Claim settlement. When the Seller is not able to settle the Warranty 
Claim within the agreed period due to the specific nature of the Goods defect, he and the Buyer shall make an 
agreement about an alternative solution. In case such agreement is not made, the Seller is obliged to provide the 
Buyer with a financial compensation in the form of a refund. 

 

 

 

SEVEN SPORT, s.r.o. 

Borivojova 35/878 130 00 Praha 3, Czech Rebublic  CRN: 268 47 264, VAT ID: CZ26847264 

Orders:   +420 556 300 970,    objednavky@insportline.cz 

Warranty Claims: +420 556 770 190, Mobile: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz 

Service:   +420 556 770 190, Mobile: +420 604 853 019, servis@insportline.cz 

Fax:   +420 556 770 192, (Service +420 556 770 191) 

Web:   www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz 

 



  

INSPORTLINE, s.r.o. 

Bratislavska 36, 911 05 Trencin, Slovakia   CRN: 36311723, VAT ID: SK2020177082 

Orders:   +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192,  objednavky@insportline.sk 

Warranty Claims: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519,  reklamacie@insportline.sk 

Fax:   +421(0)326 526 705 

Web:   www.insportline.sk, www.worker.sk, www.worker-moto.sk 

 

 

Date of Sale:      Stamp and Signature of Seller: 

 

 

 


